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OMSCHRIJVING
PARAPHALT is een met vezels versterkte zwarte
voegpasta op basis van rubber-bitumen. Deze
voegpasta
is
geschikt
voor
allerhande
reparatiewerken op bitumineuze ondergrond. Na
uitharding vormt PARAPHALT een rubberachtige
massa die flexibel blijft.

TOEPASSING
De waterdichte detailafwerking van voegen, naden,
dakrandafsluiting
en
doorvoer,
lichtkoepels,
schoorstenen, ventilatiekokers, regenwaterafvoeren,
grintbakken, enz.
Het kleven van kunststoffen: PARAPHALT
bezit een goede weerstand tegen brand of
vervorming.
Het kleven van isolatieplaten. PARAPHALT
tast
het
isolatiemateriaal
niet
aan.
Op stalen daken kan men PARAPHALT
toepassen in plaats van mechanische
bevestiging. Daardoor worden "koude bruggen"
voorkomen.
Het dichten van lekken en het uitvoeren van
(nood)reparaties op daken.
Het kleven van tegels, beton, rubber, enz.
Reparatie van de underbodycoating onder
auto's, caravans, enz.
Het dichten van kieren

VOORBEREIDING & GEBRUIK
De ondergrond dient bij voorkeur stof en vetvrij te
zijn. Bij bijzondere toepassingen en/of vochtige
ondergronden is het aan te bevelen om vooraf een
hechtingsproef
te
nemen.
Sterk
poreuze
ondergronden vooraf behandelen met PARAPHALT
PRIMER.
Toepassing
met
plamuurmes
of
koker:
Bij gebruik van koker: een schone spuitmond is
noodzakelijk en de opening moet voldoende groot
zijn. Om een goede hechting te verzekeren mag er
slechts een afstand van max. 3 mm zijn tussen de
ondergrond en de top van de koker.
PARAPHALT moet aangebracht worden in stroken
of in vlekken, opdat het solvent gemakkelijk kan
verdampen.

REINIGING
Kan mechanisch worden verwijderd
plamuurmes en met terpentine.
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Koud verwerkbaar, zo uit de verpakking
Hecht meteen en permanent op vrijwel alle
bouwmaterialen.
Kan
worden
gebruikt
onder
vochtige
omstandigheden
Omdat PARAPHALT thixotroop is, kan het niet
druipen, vloeien of morsen. Trekt geen draden.
Asbestvrij.
Blijft flexibel na verwerking en uitharding.
Vochtbestendig.
Is economisch in het gebruik.
Bij gewoon gebruik niet brandbaar.
Hoog isolerend vermogen.
Bescherming tegen roest en vocht.
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BESCHIKBARE KLEUREN
Zwart

BEPERKINGEN
-

EIGENSCHAPPEN

met

-
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PARAPHALT is alleen overschilderbaar met
watergedragen verven.
Kan alleen gebruikt worden voor kunststoffen
zonder weekmakers.
Compatibiliteit met geëxtrudeerd polystyreen
varieert. In dit geval moet PARAPHALT worden
aangebracht op de ondergrond, nooit op het
polystyreen.
Contact met
minerale oliën verzacht het
product.

HOUDBAARHEID
Min. 12 maanden in de ongeopende verpakking op
een droge en koele plaats. Niet in direct zonlicht of
dicht bij een warmtebron.

VERPAKKING
VERWERKINGSTEMPERATUUR
Vanaf +8°C tot +30°C, doch bij voorkeur
kamertemperatuur.

25 kokers van 310 ml/doos
bussen van 6 kg

VEILIGHEID
Raadpleeg voor gebruik onze veiligheidsfiche.
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De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekerd dat het
product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden
zijn van toepassing.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Aard van de kit
Uithardingssysteem
Karakter
Velvorming (23°C en 50% R.V.)
Uithardingssnelheid (23°C en 50% R.V.)
Densiteit (ISO 1183)
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Bitumen/rubber
Neutrale, fysische droging
Plasto-elastisch
30 min.
0.5 tot 1mm /dag
1,25 g/ml

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekerd dat het
product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden
zijn van toepassing.

